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Power Generation (Power & Heat)
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Генерація енергії
Досвід компанії DESMI у сферах постачання обладнання для 
електростанцій частково обумовлений провідною позицією 

Данії в будівництві теплоелектроцентралей (теплофікаційних 
електростанцій), а також електростанцій, що працюють на 

відходах або біомасі.

Пропонуються ефективні насоси для всіх сфер 
застосування гарячої та охолоджуючої води на  

електростанціях.

Представлені практичні приклади використання 
обладнання.

Основні сфери застосування запропонованіх систем 
включають живильні насоси для котлів, конденсаційні насоси, 

циркуляційні насоси охолоджуючої води, насоси для 
замкнутих контурів, а також для широкого спектра 

комунальних застосувань.

Насоси для перекачування палива, масляні насоси, насоси 
технічної води, інжекційні насоси для очищення води, 

системи охолодження і акумулювання.

Шестерні насоси DESMI ROTAN для роботи із більш 
в'язкими середовищами (наприклад, для перекачування 

палива).



DESMI Key Competences

Головні сфери нашого спеціалізації:
• Енергозберігаючі насоси і насоси та насосні 

системи.
• Перевірена технологія насосів, розроблена

в Данії - країні з найбагатшим досвідом інноваційних 
розробок для теплоелектроцентралей і установок на 
основі спалювання відходів.

• Виробництво насосів на протязі більше 140 років.
• Постачальник інноваційних насосів - DESMI є партнером 

підприємства центрального теплопостачання 4-го 
покоління, яке незабаром планує оптимізувати 
енергоефективність системи шляхом зниження 
температури використовуваної для опалення до 550С.

• DESMI - компанія середнього розміру з високим 
рівнем гнучкості виробництва і стовідсоткової 
орієнтованістю на потреби клієнтів.

• Ми виробляємо насосні системи для обслуговування 
великих і середніх установок в сферах, де ноу-хау і 
індивідуальний підхід до вимог кожного проекту мають 
першорядне значення.

• DESMI глобальними компанія, тому ми завжди поруч 
з нашими клієнтами / партнерами для досягнення 
максимального взаєморозуміння і забезпечення 
високоякісного післяпродажного обслуговування.

DESMI пишається своєю системою всебічного 
контролю якості продукції. Компанія має власний 
відділ досліджень і розробок, ливарний цех і 
заводи, а також ремонтні цехи. 

Досвід компанії DESMI в області поставки 
обладнання для електростанцій частково 
обумовлений провідною позицією Данії в будівництві 
теплоелектроцентралей і енергетичних установок на 
основі спалювання відходів, з якими ми активно 
співпрацюємо вже кілька десятиліть.

Наша компанія виробляє ефективні насоси 
практично для всіх сфер застосування гарячої та 
охолоджуючої води.
До них відносяться відцентрові насоси для забору 
води, циркуляції води в котлі, циркуляції 
охолоджуючої води, конденсації, подачі технічної 
води, а також великий спектр допоміжних і 
додаткових насосів.

Лінійка наших шестерних насосів ROTAN
придатні для використання в якості паливних і 
масляних насосів, а також для подачі інших 
високов'язких рідин.

DESMI є провідним виробником насосів та насосних систем.



DESMI поставляє насосні рішення для систем 
централізованого теплопостачання (District Heating) 
впродовж 90 років.
Оскільки центральне опалення часто має джерело в 
комбінованих теплових та електростанціях (ТЕЦ - також 
відоме як когенерація) Combined Heat & Power Plants 
(CHP – also known as cogeneration), DESMI розробив 
насоси спеціально для цього типу застосувань.

*Combined Heat & Power Plants, CHP – also known as
cogeneration
**District Heating

Як показано на ілюстрації справа, використання 
ТЕЦ для централізованого теплопостачання - це 
чудовий спосіб скорочення споживання 
первинної енергії та викидів СО2, що надає 
переваги як з екологічної, так і з фінансової 
точки зору. 

На фотографіях нижче показані насосні системи 
DESMI, встановлені на ТЕЦ. Дана електростанція 
потужністю 2x60МВт обслуговує житловий район 
площею 2,7 млн.м².

Combined Heat & Power Plants 

Понад 90 років досвіду у сфері централізованого теплопстачання

Електростанція потужністю 2x60МВт

60% надлишкового тепла яке 
"вилітає" у навколишнє середовище

40%
Корисна енергія яка вироблена для 
електроенергії

20% надлишкового тепла яке "вилітає" у навколишнє 
середовище

40%Корисна енергія яка вироблена для 
електроенергії та/або охолодження  
через локальні енергетичні системи
Useful energy produced for electricity
and/or cooling via district energy system

40%Корисна енергія яка вироблена 
для електроенергії
Useful energy produced for electricity
and/or cooling via district energy 
system

100% 
витрата 
палива

Порівняння по енергозбереженню

Стандартна 
енергетична станція

Централизованное 
теплоснабжение/
теплоэлектростанция

На стандартних електростанціях ефективно 
використовується лише 40% палива, що спалюється 
для виробництва електроенергії. 60% палива, 
використовуваного в процесі вироблення електрики, 
перетворюється в відходи і просто «вилітає» в 
димову трубу. 

100% 
витрата 
палива
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Енергетичні установки які працюють на біомасі - Case stories
Теплоэлектростанція яка працює на спалюванні стружки деревини 

Skanderborg-Hørning, Данія 
Skanderborg-Hørning Biomass Boiler Plant, Denmark

Skanderborg-Hørning District Heating Company 
здійснює діяльність з виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 
мешканцям. Забезпечує теплом близько 9 000 
населення. Опалення включає 300 км 
розподільчих трубопроводів, шість 
опалювальних установок та п'ять насосних 
станцій. Річний обсяг вироблення енергії 
становить 275 000 МВт-год.
140 000 МВт-год/рік генерується завдяки 
спалюванню стружки деревини, що дозволяє 
працювати без теплової енергії яку раніше 
отримували від спалювання вугільного палива на  
Studstrup Power Plant. Спалювання деревної 
стружки не спричиняє викидів CO2, що допомагає 
зменшити обсяг викидів приблизно на 20 000 тонн 
CO2 на рік. 

Установка складається з двох котелень потужністю 
10 МВт кожна. Щорічно тут використовується 50 
000 - 60 000 тонн деревної стружки, що 
поставляється з місцевих лісів. Площа будівлі 
котельні - 600 м2. Обсяг сховища деревної стружки 
становить 5 000 м3, а резервуара для гарячої води - 
4 000 м3. 

DESMI поставила близько 70 різних видів насосів 
для котельних установок. Серед них відцентровий 
насос NSL та шестерні насоси ROTAN. 

Розміри поставлених насосів NSL вертикальні насоси 
типу ін-лайн оснащені частотнотними приводами (VFD)  
для більш високої продуктивності. 

Основне призначення цих насосів - 
забезпечення циркуляції гарячої води в системі 
розподільних трубопроводів.

Крім того, були поставлені насоси
із нержавіючої сталі для газоочисної системи. Дана 
система використовується для очищення 
відпрацьованого газу і використання надлишкового 
тепла від спалювання палива. Насоси DESMI 
розпилюють воду через форсунки для очищення 
відпрацьованого газу. Вода проводить тепло, 
отримане з газу. При цьому насос закачує очисну 
воду в теплообмінник. Даний процес дозволяє 
підвищити продуктивність станції а також очистити 
відпрацьовані гази.

Поставлені насоси ROTAN представляють собою 
шестерні насоси із внутрішнім зцепленням (positive
displacement gear pump design). Основним 
призначенням цього насоса є перекачування рідин 
з більш високою в'язкістю наприклад, дизельного 
палива у котли.

Теплоэлектростанція на біомасі (спалювання стружки деревини) Skanderborg-Hørning, Данія  



Компанія DESMI поставляла енергоефективні відцентрові насоси 
NSL 125-265 на одну з найбільших сонячних станцій 
теплопостачання, яка знаходиться у м.Dronninglund Denmark

Вода, що підігрівається сонячною енергією, використовується для 
централізованого теплопостачання.

Акумулюючий резервуар для гарячої води об'ємом 60 000 м3. 
Загальна площа сонячних панелей - 37 000 м2.

Сонячна станція теплопостачання перетворює сонячне світло в 
екологічно чисту енергію. Для виробництва тепла 
використовується сонячна енергія, що дозволяє скоротити викиди 
СО2 та забруднення навколишнього середовища в цілому.

Ви можете отримати додаткову інформацію про цей об'єкт, 
подивившись відео за посиланням:

Dronninglund Solar Heating Plant, Denmark

Сонячна станція теплопостачання - Case stories

Hезервуар для гарячої води 

Насоси DESMI NSL - фотографія зроблена під час монтажу Сонячні панелі



Energy recovery from waste
Отримання енергії з відходів - дуже хороша ідея: 
1 тонну відходів можна перетворити в 2 МВт-год 
тепла та 2-3 МВт-год електроенергії.

Тільки в одній Данії щороку для виробництва енергії 
переробляється 3,5 мільйона тонн відходів. Це один з 
найпопулярніших способів виробництва тепла та 
електрики. З кожним днем по всьому світу будується 
все більше енергетичних установок по спалюванню 
відходів. Причина популярності цієї технології в 
позитивному впливі на стан навколишнього 
середовища, а також у фінансовій вигоді.

Waste Management, Heat & Power Generation in One Solution

Установки, що переробляють енергію (спалювання)- Case stories

Vestforbrænding, Waste-to-Energy Plant, Copenhagen 
Енергетична установка спалювання відходів. DESMI поставила 
насоси: 12 шт. NSL 200-415B / A12 + 200 кВт, 2 шт. NSL 200-415B + 
200 кВт, 2 шт. NSL 200-415B + 200 кВт та 5 шт. NSL 125-330 + 110 
кВт

Nordforbrænding, Waste-to-Energy Plant, Copenhagen
Енергетична установка спалювання  побутових відходів

Поставки тепла в систему централізованого теплопостачання: 460 000 
МВт-год. Поставки електроенергії: 260 000 МВт-год
На цю станцію було поставлено насоси DESMI: 7 шт. NSL 150-330 + 
(двигун 55-110 кВт), 5 шт. NSL 200-265B + 18,5 кВт і 5 шт. NSL 250-330B 
+ 55 кВт.

1 тонна сміття

2 МВт-год 
теплової енергії

2-3 МВт-чгод 
електроенергії 



Висока ефективність і велика економія. Компанія 
DESMI поставила насоси типу NSLH на станцію 
AffaldVarme Aarhus. Вибір типу насоса 
здійснювався на основі трьох параметрів:

• висока ефективність та, як наслідок,
економічність експлуатації завдяки
внутрішньому покриттю насосів;

• простота доступу для проведення
техобслуговування завдяки конструкції насоса
(the pump is mounted on the motor), що означає
відсутність будь-яких інших підшипників, крім
підшипників в двигуні;

• прийнятна конкурентоспроможна ціна.

AffaldVarme Aarhus грає важливу роль у виконанні 
плану по захисту навколишнього середовища, 
розробленого місцевою владою міста Aarhus. 
Розвиток системи централізованого теплопостачання 
та оптимізація процесу ліквідації відходів 
забезпечать досягнення муніципальною владою 
Aarhus поставлених цілей в області енергетики, 
захисту навколишнього середовища і впливу на 
клімат.
З 1980 по 1995 рік AffaldVarme Aarhus спільно з 
місцевими ТЕЦ змогла забезпечити задоволення 
90% потреби цього регіону в тепловій енергії. 
Цільовий показник досягнутий і тепер 285 000
з 300 000 жителів району підключені до системи 
централізованого теплопостачання.

Це дозволяє споживачам уникати різких 
коливань цін на теплову енергію, викликаних 
зміною вартості палива.

Комунальне підприємство AffaldVarme
Aarhus відповідає за виробництво, транспортування 
та постачання теплової енергії мешканцям міста, а 
також за експлуатацію та техобслуговування 
головної системи транспортування, що включає 
котельню установку, теплообмінник, насосну 
станцію та т. д.
Ми раді, що насосна система DESMI NSLH сприяє 
безперебійній роботі системи централізованого 
теплопостачання Aarhus (Данське Королівство). 
Крім того, з огляду на економію в розмірі 
щонайменше 224 000 кВт-год на рік у порівнянні з 
насосом-попередником, керівництво підприємства 
з великим ентузіазмом оцінює роботу насоса, а 
інвестиції в його покупку швидко окупаються.

На ілюстрації показана поширеність в Європі 
енергетичних установок на основі спалювання відходів 

DESMI Pump Solution for the Transmission System
at AffaldVarme Aarhus, Denmark 

Діючі енергетичні установки на основі спалювання 
відходів в Європі (без урахування заводу зі 
спалювання небезпечних відходів)
Теплова обробка мільйонів
тонн відходів на енергетичних
установках на основі спалювання
відходів

Если не указано иное, данные 
представлены членами Конфедерации 
европейских энергетических установок 
на основе сжигания отходов 
(CEWEP) 
*по данным Евростата
**Включая установки в Андорре

Установки, що переробляють енергію (спалювання) - Case stories



DESMI Project References знакові об'єкти 

DESMI є провідним виробником насосів та насосних систем.

Країна Опис
Данське Королівство Енергетична установка на основі спалювання відходів Vestforbrænding København 

Енергетична установка на основі спалювання відходів Nordforbrending, København 
AffaldVarme Aarhus. Енергетична установка на основі спалювання відходів, Aarhus 
Теплоелектростанція на основі біомаси Skanderborg-Hørning
Сонячна станція теплопостачання Dronninglund
Теплоелектроцентраль VEKS, København

Нідерланди Електростанція WKC в м Алмер, Nuon Energy (Vattenfall)
Великобританія Установка Helius CoRDe Ltd на основі біомаси. Rothes, Speyside, Scotland

Теплоелектроцентралі / енергетичні установки на основі спалювання сміття

Країна Опис
Великобританія Електростанція Pulrose, о. Мен
Саудівська Аравія Електростанція Rabigh IPP, що працює на мазуті, 2х660 МВт (ACWA Power / KEPCO / 

SEC)
Китай 3-тя та 4-я черги Тайванської атомної електростанції, Китайська національна ядерна 

корпорація / Alstom. 2 x 1 060 МВт.
Ліван Дизельні парагозовие установки (ПГУ) Zouk і Jiyeh, околиці Бейрута. Загальна 

потужність -272 МВт (194 і 78 МВт відповідно)

Енергетичні установки інших видів

Установка Helius CoRDe Ltd, Шотландія Електростанція Rabigh IPP, що працює на мазуті, Саудівська Аравія



Насосные системы DESMI

Вертикальні відцентрові насоси з патрукамі на одній осі NSL також доступні в горизонтальному 
виконанні. Насоси DESMI з радиально-осьовими розміщеннями патрубків доступні в вертикальному 
і горизонтальному виконанні.

DESMI ESL

DESMI DSL DESMI NSL 

DESMI NSLV DESMI NSLH

Концепція насосів NSL, DSL, ESL, NSLV і NSLH: 

Енергозберігаючі насоси

Особливі матеріали

Максимально допустимий тиск до 25 бар

Температури рідин до 1500С
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Більш детально про наші рішення Ви можете знайти на сайті 
www.pumpselect.com.ua або уточнити у наших колег в Україні, написав 
на електронну пошту V_korotin@ukr.net,  або зетелефонував за 
номером 067-878-47-48;


